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19.10.2016 A8-0283/3 

Pozměňovací návrh  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že zlepšení 

efektivnosti soudních systémů v členských 

státech je klíčovým aspektem právního 

státu a má zásadní význam pro zajištění 

rovného zacházení, sankcí za zneužívání 

vládní moci a prevenci svévole a podle 

Komise je klíčovým aspektem 

strukturálních reforem v evropském 

semestru, tedy ročním cyklu pro 

koordinaci hospodářských politik na 

úrovni Unie; vzhledem k tomu, že 

nezávislý výkon povolání právních profesí 

je jedním ze základů svobodné a 

demokratické společnosti; 

N. vzhledem k tomu, že zvýšení 

efektivity soudních systémů v členských 

státech je klíčovým aspektem právního 

státu a má zásadní význam pro zajištění 

rovného zacházení, sankcí za zneužívání 

vládní moci a prevenci svévole; vzhledem 

k tomu, že nezávislý výkon právních 

profesí je jedním ze základů svobodné a 

demokratické společnosti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Pozměňovací návrh  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. doporučuje, než dojde k případné 

změně Smlouvy, vytvoření komplexního 

mechanismu Unie pro demokracii, právní 

stát a základní práva, který by zahrnoval 

všechny příslušné aktéry, a žádá proto 

Komisi, aby do září 2017 předložila na 

základě článku 295 SFEU návrh na 

uzavření Paktu Unie o demokracii, 

právním státu a základních právech v 

podobě interinstitucionální dohody, jež by 

stanovila opatření usnadňující spolupráci 

orgánů Unie a jejích členských států v 

rámci článku 7 SEU a začlenila, sladila a 

doplnila stávající mechanismy, a to v 

návaznosti na podrobná doporučení 

uvedená v příloze, včetně možnosti pro 

všechny orgány a instituce Unie, které tak 

chtějí učinit, aby se k Paktu EU o 

demokracii, právním státě a základních 

právech připojily; 

1. doporučuje, aby byl vytvořen 

komplexní mechanismus Unie pro 

demokracii, právní stát a základní práva, 

který by zahrnoval všechny příslušné 

aktéry, a žádá proto Komisi, aby do září 

2017 předložila na základě článku 295 

SFEU návrh na uzavření Paktu Unie 

o demokracii, právním státu a základních 

právech v podobě interinstitucionální 

dohody, jež by stanovila opatření 

usnadňující spolupráci orgánů Unie a 

členských států a začlenila, sladila a 

doplnila stávající mechanismy, a to v 

návaznosti na podrobná doporučení 

uvedená v příloze; doporučuje vytvoření 

zvláštního závazného mechanismu, který 

by Pakt EU o demokracii, právním státě a 

základních právech rozšířil na všechny 

unijní orgány a instituce; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Pozměňovací návrh  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. doporučuje především, aby Pakt EU 

o demokracii, právním státu a základních 

právech zahrnoval preventivní i nápravné 

prvky a vztahoval se na všechny členské 

státy stejným způsobem, a rovněž na tři 

hlavní orgány Unie, a byl v souladu se 

zásadou subsidiarity, nezbytnosti a 

proporcionality; 

3. doporučuje především, aby Pakt EU 

o demokracii, právním státu a základních 

právech zahrnoval preventivní i nápravné 

prvky, vztahoval se na všechny členské 

státy stejným způsobem, jakož i na orgány 

Unie, a byl v souladu se zásadou 

subsidiarity, nezbytnosti a proporcionality; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Pozměňovací návrh  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

nedostatkem transparentnosti a 

demokratické odpovědnosti Euroskupiny; 

doporučuje, aby se pakt EU o demokracii, 

právním státě a základních právech 

vztahoval i na Euroskupinu; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Pozměňovací návrh  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. připomíná, že finanční, 

hospodářská a sociální krize a opatření, 

která byla přijata na její řešení, se 

významně dotkla velké části obyvatelstva; 

zdůrazňuje, že jak uznávají mezinárodní 

smlouvy, Evropská úmluva o lidských 

právech a Evropská sociální charta, 

sociální práva jsou základními právy; 

vyzývá proto Komisi, aby sociální práva 

řádně zohlednila ve svém návrhu paktu 

EU o demokracii, právním státě a 

základních právech a aby dostála své 

povinnosti začleňovat sociální cíle do 

všech evropských iniciativ v souladu 

s články 3 a 9 SFEU; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Pozměňovací návrh  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

2015/2254(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 20 – odrážka 5 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – změnou článku 269 SFEU 

umožnit Soudnímu dvoru přezkoumávat 

plnou zákonnost rozhodnutí přijatých 

podle článku 7 Smlouvy o EU; 

Or. en 

 


